
แบบรายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมาราชสมีา 

 
ประเดน็
นโยบาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ผลการวิเคราะห์การบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1. ด้านการสรรหา 1.1 ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใชในการ

ก าหนด โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจ
ขององค์การบริหารสวนต าบล 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อ
ก าหนดต าแหน่งใหมเพ่ือรองรับภารกิจ
ของหน่วยงาน และการพิจารณา ปรับปรุง
ภาระงานใหสอดคล้องกบัส่วนราชการ
ในปจจุบัน (การวิเคราะห์ภาระงาน               
การเตรียมการขอมูล และการ ประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง) 

- 

 1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ 
ให้ทันตอการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่
ว่าง 

- ด าเนินการสรรหาโดยการรับโอน(ย้าย) 
พนักงานส่วนต าบลมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง  

- 

 1.3 ประชาสัมพันธ์รับโอนยาย พนักงานส่วนทองถิ่น
มาด ารงต าแหน่งที่วาง  

- ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  มาด ารงต าแหน่งตามสายงาน            
ที่ว่าง  

- 
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 โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
2. ด้านการพัฒนา 2.1   ก าหนดให้พนักงานสว่นทองถิน่บรรจุใหมไดรบั 

การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ปฐมนิเทศ
ข้าราชการหรือพนักงานสวนทอ้งถิน่บรรจใุหม ่

-  ไม่ม ีพนักงานบรรจุใหม่ - 

 2.2 กำหนดให้พน ักงานส ่วนตำบลไดร ับการอบรม   
ในหล ักส ูตรที่เก ี่ยวของตามต าแหนงหน้าที่ท่ีไดรับ
มอบหมาย 

- พนักงานสวนต าบลได้รับการอบรมตาม
หล ักส ูตรที่เก ี่ยวของ จ านวน  17 ราย 

- 

 2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงาน           
ให้อยู่ในระบบงาน E-learning 

- ส่งเสริมใหพนักงานส่วนต  าบล
ด  าเนินการเร ียนรู้ ด้วยตนเองในระบบ 
E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและ
เฉพาะต าแหนง 

- 
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 โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
3. ดา้นการธ ารงรักษาไว้ 
และแรงจูงใจ 

3.1 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปร ุง ข ้อมูลบ ุคลากร 
ในระบบศูนยข้อมูลบ ุคลากรท้องถิ่นแหงชาติให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปจัจุบัน 

- ด าเนินการปร ับปรุงข้อมูลระบบดังกล่าว 
ตามระยะที่กรมส ่งเสริมการปกครอง
ท ้องถ ิ่นก  าหนด ท ุกระยะ แล ้วเสร  จตาม            
ทีก่  าหนดไว้ 

- 

 3.2 จ ัดให้ม ีกระบวนการประเม ินผล                  
การปฏ ิบ ัต ิงานราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถายทอดต ัวชี้ว ัดโดย
ผู้บ ังคับบ ัญชาตามล  าด ับ ด ูแล ก  าก ับ 
ต ิดตาม และประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 
และมีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
พ ิจารณา ผลการปฏ ิบัต ิราชการ ในความรู้ 
ท ักษะ และสมรรถนะท ุกคน อยางเป็น
ธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานก  าหนดต าแหนง 

- 

 3.3 จัดให้มีการพิจารณาความดคีวามชอบ ตามผล 
การปฏิบัต ิหน้าท ี่ราชการอยางเป็นธรรม  เสมอภาค  
และสามารถตรวจสอบได้ 

- ม ีการพ ิจารณาเล ื่อนข ั้นเง ินเด ือน
พน ักงานสวนต  าบล โดยคณะกรรมการ
พ ิจารณาเล ื่อนข ั้นเงินเดือนพน ักงานส่วน
ต าบล 

- 

 3.4 การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้
ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 

- ม ีการประเมินเพื่อเลื่อนพน ักงานสวน
ต  าบลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น โดย
คณะกรรมการพ ิจารณาตามประกาศ
หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 

- 
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 โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
4. ดา้นค ุณธรรม 
จร ิยธรรม และว ิน ัย
ข้าราชการ 

ประกาศมาตรฐานเก ี่ยวก ับค ุณธรรม จร ิยธรรม และ
ว ิน ัยของพน ักงานสวนต  าบล  ล ูกจ ้างประจ  า และ
พน ักงานจ ้าง  ขององค์การบริหารส ่วนต าบลขามเฒ่า 
 
 
 

- ด าเนินการจัดท าประกาศมาตรฐานทัว่ไป
เก ี่ยวก ับจริยธรรมของพน ักงานสวนต  าบล 
ล ูกจ ้างประจ  า และพน ักงานจ ้าง พร้อม
ทั้งแจ้งประชาส ัมพันธ์ให้  ทุกส ่วนราชการ
รับทราบ 
- ดำเน ินการจ ัดท  าประกาศกำหนด
มาตรฐานทางค ุณธรรม จริยธรรมของ
ข ้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส ่วนต าบลขามเฒ่า 
- ด าเนินการจัดท าแนวทางปฏ ิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน
ส ่วนต าบล ล ูกจ้างประจ  า และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า  

- 

 


